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Uchwała Nr SO-0952/5/12/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr
27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. ze zmianami w
osobach:
Przewodnicząca:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost
Beata Rodewald-Łaszkowska

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy
projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 r.
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
I.
Wójt Gminy Przemęt przedstawił w dniu 10 listopada 2020 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok, celem zaopiniowania wraz z projektem
przedłożone zostało uzasadnienie i materiały informacyjne.
W dniu 27 lipca 2010 r. Rada Gminy Przemęt podjęła Uchwałę Nr XLIX/385/2010 w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przemęt. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały
informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym w/w uchwałą.
II.
1. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały:
- dochody w wysokości 70.979.619,- zł, w tym dochody bieżące w wysokości 70.574.119,- zł,
- wydatki w wysokości 70.382.437,- zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 66.854.599,- zł.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków
bieżących o kwotę 3.719.520,- zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242
ustawy o finansach publicznych.
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Nadwyżka budżetu w wysokości 597.182,- zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.
W postanowieniach projektu uchwały wykazano łączną kwotę przychodów w wysokości 3.000.000,- zł
(§ 3 ust. 2) i łączną kwotę rozchodów – 3.597.182,- zł (§ 3 ust. 3). W załączniku Nr 8 do projektu
uchwały przedstawione zostały przychody i rozchody budżetu wg tytułów (wg paragrafów klasyfikacji
budżetowej).
2. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się
w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy finansach publicznych, a rezerwa celowa
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie określonym w art.
26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).
3. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy.
4. W projekcie uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań przewidzianych w
wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przemęt realizuje Związek
Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.
6. Projekt uchwały budżetowej przewiduje w dz. 801 rozdz. 80104 środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w kwocie 667.834,- zł.
W uzasadnieniu (str. 9) Wójt informuje: „W kwocie tej zaplanowano środki jakie gmina ma otrzymać z
budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Do wyliczenia przyjęto ilość dzieci w
przedszkolach samorządowych oraz w przedszkolach niepublicznych wykazanych w Systemie Informacji
Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz kwoty wykazanej w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 667.834,- zł.
454 dzieci x 1.471,- zł = 667.834,- zł.”.
7. Projekt uchwały budżetowej przewiduje w wydatkach w dz. 921 rozdz. 92120 dotację celową na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2720)
w kwocie 100.000,- zł.
Skład Orzekający przypomina, że przed udzieleniem dotacji z budżetu wymagane jest podjęcie przez
Radę odrębnej uchwały w tym zakresie.
III.
Skład Orzekający wskazuje na następujące nieprawidłowości występujące w projekcie uchwały budżetowej:
1. Projekt budżetu przewiduje w dz. 852 rozdz. 85203 dotację z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)
w kwocie 145.204,- zł, natomiast w zawiadomieniu od dysponenta – Wojewody Wielkopolskiego
dla Gminy Przemęt nie przewidziano ww. dotacji.
2. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok dotyczącym
dochodów w części M. „Wpływy z usług” (str. 8 uzasadnienia) wskazano, iż wpływy za pobyt dzieci
w żłobku i żywienie stanowiące wkład własny – prywatny do projektu „Żłobek naszych marzeń”
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zaplanowano w rozdz. 85505 w kwocie 67.650,- zł, podczas gdy w załączniku Nr 1 „Plan dochodów
Gminy Przemęt na 2021 rok” ww. rozdział nie został ujęty, a kwotę 67.650,- zaplanowano w rozdz.
85516 §0839.
.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Danuta Szczepańska
Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

